Referat fra generalforsamling den 20. februar 2012
Tilstede: STRK, DYR, NSR, FHSR, NØR, RIF, BLIS, HIS

Ad. 1 Louise Bechmann blev valgt til dirigent
Ad. 2 Formanden aflagde beretning, samt takkede for godt samarbejde med klubberne det forgangne år.
Beretningen blev godkendt. Læs beretningen på hjemmesiden.

Ad. 3 Kassereren gjorde rede for indtægter og udgifter – Helle Lauritsen fra Dyresten havde spørgsmål vedr.
regnskabsførelse af tidstagningsanlægget, svaret hertil var, at underskuddet er grundet udgiftførelse af hele
beløbet vedr. indkøb af nyt tidtagnings anlæg.
Helle fra Dyresten spurgte endvidere om posten vedr. tilskud til stævner. Kassereren redegjorde for dette.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 Mønstergårdens Rideklub og Jægerspris Equestrian Team blev godkendt som nye klubber.
Ad 5 Budgettet blev fremlagt og godkendt
Ad.6 Linda Frid (sekretær) blev genvalgt det samme gjorde Tina Foldager (formand)

Ad. 7 Louise Bechmann blev genvalgt som revisor

Ad. 8 Helle Lauritsen fra Dyresten foreslår, at vi skal opfordre distrikt 1 til at være med i TD koordineringen
Det blev vedtaget at distriktet skal give tilskud til TD der kommer langvejsfra samt større udgifter til dækner
mv ved mesterskaber.
Punkt 1 blev herefter vedtaget
Under punkt 2 blev der fremsat ønske om, at der også bliver brugt penge på bredden og ikke kun på
mesterskaber – en alt for stor procent del bliver brugt til ”eliten” – hvad gør vi for ”bredde medlemmerne”?
Kan klubberne komme med nogle forslag der kan administreres?
Punkt 2 blev herefter vedtaget

Ad. 9 Der blev ytret ønske om, at alle referater kommer på hjemmesiden.
General forsamling blev herefter afsluttet i god ro og orden.

Referat fra distrikt råds møde den 20. februar 2012
Ad. 1 referat fra sidste møde blev godkendt.
Ad. 2 ingen ændringer til dagsorden.
Ad. 3 Her henvises til formandens beretning under generalforsamlingen.
Ad. 4 Alle stævner er nu lagt ud på hjemmesiden
Heslegårds rideklub afholder landsstævne ponydressur.
Der vil blive afholdt et kursus i stævne programmellet så snart det er muligt.
Der bliver løbende afholdt klar-parat-start kurser, er der andre ønsker om kurser hører vi gerne fra jer.
Stafetspringning under bredde stævner bliver fremover afholdt sammen med springstævner.
Bredde reglementet kan være svært at finde, dette gøres mere tilgængeligt
Er der nogen der har ideer til ”for sjov” arrangementer hører breddeudvalget gerne om dette.
Er der nogen der vil være vært til et TREC arrangementer?
1. TREC stævne bliver afholdt slut maj formentlig på NØR
Ved 1. TREC stævne vil der blive afholdt kursus for officials. Er der nogen der vil være med?
Kontakt Susanne Pedersen.
Klubkonsulenten opfordrer klubberne til at gøre brug af denne ordning.
De klubber der ikke har haft besøg af klubkonsulenten længe bliver kontaktet af Bente.
Alex fra friluftrådet fortalte om arbejdet i rådet det forgangne år
Ad. 5 Næste møde bliver den 22. maj 2012 kl. 19,00 på NØR
Ad. 6 Dansk Varmblod afholder et stort arrangement sammen med SIV den 18. og 19. august.

